Znak: AG.I.272.2.3.2021

Kielce, dn. 24 lutego 2021 r.

Informacja dla Wykonawców nr 3
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.:
„Zakup gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2021 roku”,
znak: AG.I.272.2.3.2021.
W związku z dużą ilością pytań Zamawiający przesuwa termin składania ofert:
Pytanie 1:
Szachy drewniane z zapytanie są obecnie niedostępne na polskim rynku, a obecnie w Chinach jest wolne
i sprowadzenie towaru będzie trwało ok 2 m-cy, czy dopuszczacie szachy Wymiary szachownicy
zamkniętej:
długość 310 mm
szerokość 155 mm
wysokość 45 mm
Odpowiedź 1:
Podane wymiary mieszczą się w tolerancji wymiarów zamkniętej szachownicy zamieszczonych w Opisie
przedmiotów Zamówienia. Zamawiający dopuszcza jednak zwiększenie zakresów tolerancji
dla otwartego i zamkniętego pudełka, a także do kolorystyki figur i pionów. Aktualne parametry to:
- szachownica: 34 cm x 34 cm (tolerancja +/- 5 cm do każdego z wymiarów)
- kaseta po złożeniu: 34 cm (tolerancja +/- 5 cm do wymiaru) x 17 cm ( tolerancja +/- 5 cm do wymiaru)
x 3,5 cm (tolerancja +/- 1 cm do wymiaru)
- wysokość figury 6,5 cm (tolerancja +/- 2 cm dla wymiaru)
- wysokość pionka 3 cm (tolerancja +/- 1 cm dla wymiaru)
- figury i pionki wykonane z drewna
- 16 szt. białych (lub inny jasny kolor) figur i pionków, 16 szt. czarnych (lub inny ciemny kolor) figur
i pionków
- kaseta zamykana na zatrzask
Zamawiający rezygnuje również z zapisu precyzującego wagę przedmiotu.
Pytanie 2:
Puzzle reklamowe, standardowe wykrojniki na puzzle są o wymiarach:
Puzzle A3 - 120 elementów
puzzle - tektura lita 1,5 mm, kaszerowana kredą 150 g, druk 4/0, woreczek foliowy
-pudełko dwuczęściowe o wym. 21 x 14 x 3,5 cm , spód biały , wieczko zadrukowane 4/0
-pudełka zafoliowane folią termokurczliwą
Stworzenie wykrojnika na 100 elementów to koszt ok. 1000 zł/netto, przy nakładzie 50 sztuk jest to

nie rentowne.
Odpowiedź 2:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pozycji 5 – foto puzzle
Było:
Foto puzzle ze 100 elementów
ilość
50 szt.
- kartonowe pudełko
materiał
- tektura bezpyłowa przeznaczona na puzzle o gramaturze 1000 g/m2 (tolerancja
+/- 100 g/m2 do wymiaru)
- wymiary pojedynczego elementu 4,8 cm x 3,8 cm (tolerancja +/- 1 cm do
każdego z wymiarów)
- wielkość planszy po złożeniu wszystkich elementów 45 cm x 35 cm (tolerancja
wymiary
+/- 4 cm do każdego z wymiarów)
- wymiary kartonowego pudełka 23,3 cm x 33,6 cm x 3,6 cm (tolerancja +/- 5 cm
do każdego z wymiarów)
projekt
i
do uzgodnienia z Zamawiającym
kolor
- puzzle nieułożone zapakowane w foliowy woreczek strunowy
inne
- kartonowe pudełko na puzzle laminowane
- folia ochronna na pudełku
znakowanie na pudełku logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, pełny kolor
przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga przedstawienia do swojej
uwagi
akceptacji projektu graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie
rozmieszczenia poszczególnych nadruków
Jest:
Foto puzzle w tolerancji od 90 do 120 elementów.
ilość
50 szt.
- kartonowe pudełko
materiał
- tektura przeznaczona na puzzle o gramaturze w zakresie od 900 g/m2 do 1500
g/m2
- wymiary pojedynczego elementu 4,8 cm x 3,8 cm (tolerancja +/- 2 cm do
każdego z wymiarów)
- wielkość planszy po złożeniu wszystkich elementów 42 cm x 30 cm (tolerancja
wymiary
+/- 5 cm do każdego z wymiarów)
- wymiary kartonowego pudełka 23,3 cm x 16,6 cm x 3,6 cm (tolerancja +/- 2 cm
do każdego z wymiarów) lub 23,3 cm x 33,6 cm x 3,6 cm ( tolerancja +/- 2 cm
do każdego z wymiarów)
projekt
i
do uzgodnienia z Zamawiającym
kolor
- puzzle nieułożone zapakowane w foliowy woreczek strunowy
inne
- kartonowe pudełko na puzzle laminowane
- folia ochronna na pudełku
znakowanie na pudełku logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, pełny kolor

uwagi

przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga przedstawienia do swojej
akceptacji projektu graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie
rozmieszczenia poszczególnych nadruków

Pytanie 3:
Kosz piknikowy termiczny, dostępne kolory to zielony jasny i czerwony, proszę o zgodę na zmianę
kolorów.
Odpowiedź 3:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu odnośnie koloru w pozycji nr 12:
- było: kolor - 25 szt. niebieskich, 25 szt. czerwonych – do uzgodnienia z Zamawiającym;
- jest: kolor - do uzgodnienia z Zamawiającym.
Pytanie 4:
Zestaw do rysowania, dostępne kolory to czerwony i żółty, niebieskich przewidywana dostawa
jest w czerwcu, proszę o zmianę dopuszczalnych kolorów
Odpowiedź 4
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu odnośnie koloru w pozycji nr 15:
- było: kolor - 50 szt. niebieskich, 50 szt. czerwonych – do uzgodnienia z Zamawiającym;
- jest: kolor - do uzgodnienia z Zamawiającym.
Pytanie 5:
Balon w kształcie serca, minimalny nakład przy 3 kolorach to 1000 sztuk
Odpowiedź 5
Zamawiający dopuszcza możliwość znakowania obu logo jednym kolorem. W związku z tym zmianie
ulega zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia:
Było:
- logo 112, logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – pełny kolor;
Jest:
- logo 112, logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pytanie 6:
Czy w kalendarzu książkowym mogą być rogi okładki proste?
Odpowiedź 6:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego pn. „Zakup gadżetów na potrzeby
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2021 roku, pozycja nr 17.
Pytanie 7:
Odnośnie parasola jest parametr - dopasowany kolorystycznie trzon - pytanie czy on ma być czarny
jak parasol czy może być np. srebrny??
Odpowiedź 7:
Zamawiający dopuszcza możliwość aby trzon parasola był w kolorze srebrnym.
Pytanie 8:

Na balonie możemy może być jednokolorowy obu logo?
Odpowiedź 8:
Zamawiający dopuszcza możliwość znakowania obu logo jednym kolorem.
Pytanie 9:
W standardzie mamy puzzle 120 elementowe
- puzzle 120 elementowe, wielkość ok 30x42cm - tektura lita 1,5 mm, kaszerowana kredą 150 g, druk
4/0, woreczek foliowy
- pudełko dwuczęściowe o wym. 21 x 14 x 3,5 cm , spód biały , wieczko zadrukowane 4/0
Jeśli mielibyśmy zrobić 100 elementowe to - musielibyśmy robić indywidualny wykrojnik a to sporo
podroży koszty.
Odpowiedź 9:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pozycji 5 – foto puzzle. Obecnie obowiązujący Opis Przedmiotu
Zamówienia:
Foto puzzle w tolerancji od 90 do 120 elementów.
ilość

50 szt.
- kartonowe pudełko
- tektura przeznaczona na puzzle o gramaturze w zakresie od 900 g/m2 do 1500
g/m2
- wymiary pojedynczego elementu 4,8 cm x 3,8 cm (tolerancja +/- 2 cm do
każdego z wymiarów)
- wielkość planszy po złożeniu wszystkich elementów 42 cm x 30 cm (tolerancja
+/- 5 cm do każdego z wymiarów)
- wymiary kartonowego pudełka 23,3 cm x 16,6 cm x 3,6 cm (tolerancja +/- 2 cm
do każdego z wymiarów) lub 23,3 cm x 33,6 cm x 3,6 cm ( tolerancja +/- 2 cm
do każdego z wymiarów)

materiał

wymiary

projekt
kolor

i

do uzgodnienia z Zamawiającym

- puzzle nieułożone zapakowane w foliowy woreczek strunowy
- kartonowe pudełko na puzzle laminowane
- folia ochronna na pudełku
znakowanie na pudełku logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, pełny kolor
przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga przedstawienia do swojej
uwagi
akceptacji projektu graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie
rozmieszczenia poszczególnych nadruków
inne

Pytanie 10:
Portfel - mamy ale standardowe pudełko to jest zwykłe tekturowe - karton brązowy.
Pudełko czarne laminowane jest pod zamówienie - ale koszt to mniej więcej + 20,00zł netto do szt.
Odpowiedź 10:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego pn. „Zakup gadżetów na potrzeby
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2021 roku, pozycja nr 2 i 3. Jednocześnie
zamawiający rezygnuje z zapisu precyzującego wagę portfelów.
Pytanie 11:
Szachy - czekam jeszcze na informację czy są dostępne ale czy
parametry mogą być nieco inne.

Np. wielkość figur w większej rozbieżności
Waga nieco większa
Czy wchodzi w grę aby zestaw miał również pionki do warcabów?
Odpowiedź 11:
Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresów tolerancji dla otwartego i zamkniętego pudełka, a także
do kolorystyki figur i pionów. Uaktualnione parametry to:
- szachownica: 34 cm x 34 cm (tolerancja +/- 5 cm do każdego z wymiarów)
- kaseta po złożeniu: 34 cm (tolerancja +/- 5 cm do wymiaru) x 17 cm (tolerancja +/- 5 cm do wymiaru)
x 3,5 cm (tolerancja +/- 1 cm do wymiaru)
- wysokość figury 6,5 cm (tolerancja +/- 2 cm dla wymiaru)
- wysokość pionka 3 cm (tolerancja +/- 1 cm dla wymiaru)
- figury i pionki wykonane z drewna
- 16 szt. białych (lub inny jasny kolor) figur i pionków, 16 szt. czarnych (lub inny ciemny kolor) figur
i pionków
- kaseta zamykana na zatrzask
Zamawiający rezygnuje również z zapisu precyzującego wagę przedmiotu.
Zamawiający nie dopuszcza, zestawu łączonego szachy z grą w warcaby.
Pytanie 12:
Zestaw do malowanie taki jak specyfikacji jest teraz niedostępny.
Dostawa ok lipca b.r.
Czy może być inny - ewentualnie czy możecie Państwo na nie poczekać.
Odpowiedź 12:
Zamawiający dopuszcza inny produkt o zbliżonych parametrach. Dodatkowo Zamawiający dokonuje
zmiany zapisu odnośnie koloru w pozycji nr 15:
- było: kolor - 50 szt. niebieskich, 50 szt. czerwonych – do uzgodnienia z Zamawiającym;
- jest: kolor - do uzgodnienia z Zamawiającym.
Pytanie 13:
Dostawa była by kurierem - czy taka opcja chodzi w grę?
Odpowiedź 13
Dostawa kurierem jest akceptowalna. Warunkiem jest, że przedmioty zostaną dostarczone, rozładowane
i wniesione do magazynu lub innego pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie
z projektem umowy (Załącznik nr 5 do zapytania).
Pytanie 14:
Dzień dobry
Szachy prawdopodobnie również nie będą zrealizowane w terminie do 30 marca.
Czekam na potwierdzenie od producenta jaki termin.
Czy ewentualnie wydłużenie terminu o np. miesiąc a nawet dwa wchodzi w grę.
Odpowiedź 14:
Zamawiający zwiększa zakresów tolerancji dla otwartego i zamkniętego pudełka, a także do kolorystyki
figur i pionów. Aktualne parametry to:
- szachownica: 34 cm x 34 cm (tolerancja +/- 5 cm do każdego z wymiarów)
- kaseta po złożeniu: 34 cm (tolerancja +/- 5 cm do wymiaru) x 17 cm (tolerancja +/- 5 cm do wymiaru)
x 3,5 cm (tolerancja +/- 1 cm do wymiaru)
- wysokość figury 6,5 cm (tolerancja +/- 2 cm dla wymiaru)

- wysokość pionka 3 cm (tolerancja +/- 1 cm dla wymiaru)
- figury i pionki wykonane z drewna
- 16 szt. białych (lub inny jasny kolor) figur i pionków, 16 szt. czarnych (lub inny ciemny kolor) figur
i pionków
- kaseta zamykana na zatrzask
Zamawiający rezygnuje również z zapisu precyzującego wagę przedmiotu.
Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 15 kwietnia 2021 roku.
Pytanie 15:
Szanowni Państwo, informujemy, że żaden z producentów balonów i w Polsce i za granicą nie wykonuje
kolorowego nadruku na balonach sercach. To jest niemożliwe technicznie. Na balonach sercach nadruk
jest możliwy tylko w 1 kolorze. Proszę o dopuszczenie nadruku w 1 kolorze bądź dopuszczenie zwykłych
balonów z nadrukami kolorowymi.
Odpowiedź 15:
Zamawiający dopuszcza nadruk logo w 1 kolorze. W związku z tym zmianie ulega zapis w Opisie
Przedmiotu Zamówienia:
Było:
- logo 112, logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – pełny kolor;
Jest:
- logo 112, logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pytanie 16:
Portfel męski - portfel w 100% zgodny ze specyfikacją nie jest na ten moment dostępny, proszę
o informację czy Zamawiający dopuszcza ofertę innego modelu, gdzie specyfikacja nieznacznie różni
się od podanej
Odpowiedź 16:
Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania i podanie proponowanej specyfikacji.
Pytanie 17:
Zestaw do malowania - zestawy w kolorze niebieskim spodziewane są w okolicach czerwca 2021,
czy w związku z tym jest możliwość oferowania samego koloru czerwonego - produkt w 100% zgodny
ze specyfikacją Zamawiającego
Odpowiedź 17:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu odnośnie koloru w pozycji nr 15:
- było: kolor - 50 szt. niebieskich, 50 szt. czerwonych – do uzgodnienia z Zamawiającym;
- jest: kolor - do uzgodnienia z Zamawiającym.
Pytanie 18:
Kosz termiczny - produkt 100% zgodny ze specyfikacją jest dostępny tylko w kolorze czerwonym,
ewentualnie zielonym, czy Zamawiający dopuści tylko 1 wariant kolorystyczny?
Odpowiedź 18:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu odnośnie koloru w pozycji nr 12:
- było: kolor - 25 szt. niebieskich, 25 szt. czerwonych – do uzgodnienia z Zamawiającym;
- jest: kolor - do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 19:
Balony z nadrukiem - nadruk w pełnym kolorze nie jest możliwy dla tego rodzaju balona jak i nakładu stąd
pytanie czy Zamawiający dopuszcza uproszczenie znakowania do 1 koloru, bo tylko takie jest możliwe.
Odpowiedź 19:
Zamawiający dopuszcza znakowanie 1 kolorem.
Zamawiający informuje, o zmianie następujących załączników:
Załącznik nr 2 do Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do Zapytania – Formularz ofertowy
Załącznik nr 5 do Zapytania – Projekt umowy.

z up. Dyrektora Generalnego
Marek Lisowski
Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego

